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Svetovni dan voda: Povečanje samopreskrbe možno le z več namakanja  

Priča smo eni hujših hidroloških suš v zadnjem desetletju, je na posvetu Voda je hrana pred današnjim svetovnim dnevom voda 
povedal direktor Agencije RS za okolje Silvo Žlebir. Kumulativna vodna bilanca na Primorskem je negativna, kar pomeni, da več vode 
izhlapi, kot je padavin. 
Niti zadnje padavine niso bistveno izboljšale stanja, saj jih je bilo premalo. To pa se pozna tudi v energetiki in kmetijstvu, je potrdila 
tudi direktorica direktorata za kmetijstvo Martina Bavec, ki je še povedala, da brez vode ni kmetijstva. Kmetijstvo je največji 
porabnik vode na svetu, saj nanj odpade kar 70 odstotkov, hkrati pa je zaradi podnebnih sprememb pred velikimi izzivi. Pri tem je 
Bavčeva omenila problematiko namakalnih sistemov. V Sloveniji imamo malo urejenih namakalnih sistemov, saj namakamo le 1,46 
odstotka kmetijskih površin, kar nas uvršča na rep držav EU. Uporabljamo štiri velike namakalne sisteme, v gradnji pa sta še dva. (Vir: 
Delo.si). Več: http://skrci.me/B8x4l 

Minister Bogovič za zniževanje administrativnih bremen v skupni kmetijski politiki 

Drugi dan zasedanja Sveta za kmetijstvo in ribištvo EU dne 20.3. 2012 v Bruslju, ki se ga je udeležil tudi minister za kmetijstvo in 
okolje, Franc Bogovič, so se ministri posvetili temam s področja kmetijstva. V okviru reforme Skupne kmetijske politike (SKP) so 
razpravljali o poenostavitvah in načelih ter objektivnih kriterijih, ki naj se uporabijo pri določitvi višin nacionalnih ovojnic za 
neposredna plačila in razvoj podeželja. Minister je sicer pozdravil napore Komisije glede poenostavitev v okviru reforme SKP, kritičen 
pa je bil do nekaterih konkretnih predlogov Komisije, ki bistveno povečujejo administrativna bremena. V razpravi se je minister 
posebej zavzel za ohranitev višine sredstev za področje razvoja podeželja za Slovenijo, strinjal pa se je s potrebo po delnem 
poenotenjem višine neposrednih plačil med državami članicami. Ob robu zasedanja se je minister Bogovič srečal še z evropskim 
komisarjem za okolje, Janezom Potočnikom in se udeležil skupnega zajtrka kmetijskih ministrov, ki pripadajo skupini ljudskih strank v 
Evropskem parlamentu, na temo poenostavitve SKP. Več: http://skrci.me/N9jcD 
 

 

:: Na začetek 

 

E-knjiga o lokalnem razvoju 

Mreža za lokalni razvoj - LDnet (Local development Network) je pred kratkim na svoji spletni strani objavila prvo izdajo "E-knjige o 
lokalnem razvoju". E-knjiga je dinamičen dokument, ki se lahko neprestano dopolnjuje in spreminja. Knjiga ima trenutno sedem 
poglavij, ki proučujejo lokalni razvoj iz različnih zornih kotov in pristopov. Vsebujejo prispevke iz teorije in prakse. E-knjiga je na 
voljo na tej povezavi: http://skrci.me/G1Bb6 
 

 

:: Na začetek 

 

Okrogla miza "Socialno podjetništvo - izziv in priložnost za spodbujanje razvoja lokalnih 
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skupnosti" (Trbovlje) 

Združenje slovenskih ustanov – ZSU vabi na okroglo mizo, na kateri bodo predstavljeni nekateri sodobni pristopi pri izvajanju 
socialnega podjetništva na lokalni/ regionalni ravni. Potekala bo 27. 3. 2012 ob 10. uri v sejni sobi Občine Trbovlje na Mestnem trgu 
4, Trbovlje. Organizatorji prosijo, da zaradi lažjega načrtovanja dogodka udeležbo sporočite na info@zsu.si oz. na 031 632 138. Več: 
http://skrci.me/qTFVe 

I. posvet izvajalcev Javne službe strokovnih nalog v živinoreji (Novo mesto) 

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije vabi na I. posvet izvajalcev Javne službe strokovnih nalog v živinoreji z naslovom Dan 
živinorejcev. Posvet bo potekal 23. marca 2012 v prostorih Grma Novo mesto - Centra biotehnike in turizma v Novem mestu. Več: 
http://skrci.me/ghp9h 

Forum "“Regions and cities for integrated territorial development" (Bruselj) 

Odbor regij EU bo 10. maja v Bruslju organiziral forum z naslovom "A Common Strategic Framework for cohesion policy, rural 
development and fisheries funds for the period 2014-2020". Več: http://skrci.me/NIPPu 

Pregled domačih dogodkov 

23. 3. 2012 - I. posvet izvajalcev Javne službe strokovnih nalog v živinoreji. Novo mesto. Več: http://skrci.me/ghp9h 
27. 3. 2012 - Okrogla miza "Socialno podjetništvo - izziv in priložnost za spodbujanje razvoja lokalnih skupnosti". Trbovlje. Več: 
http://skrci.me/qTFVe 
31. 3. 2012 - Podeželje v mestu – velika noč na podeželju. Ljubljana. Več: http://skrci.me/Ek6f 
19. in 20. 4. 2012 - Konferenca VIVUS - konferenca s področja kmetijstva, naravovarstva in hortikulture. Biotehniški center Naklo. 
Več: http://www.bc-naklo.si/index.php?id=1864 

Pregled dogodkov v tujini 

26. 3. 2012 - Okrogla miza o reformi SKP v sklopu Foruma o prihodnosti kmetijstva 2012. Bruselj. Več: 
www.amiando.com/OPERA6Roundtable.html?page=667416#EventRegistrationPanel 
27. 3. 2012 - 5. forum za prihodnost kmetijstva (FFA 2012). Bruselj, Belgija. Več: http://www.forumforagriculture.com/ffa_year.php 
3. - 4. 4. 2012 - SAC-SEPA Conference. Edinburg, Škotska. Več: http://skrci.me/K0C0s 
18. - 21. 4. 2012 - Delavnica: Biotska raznovrstnost jezerskih območij. Val de Drugeon, Francija. Več: http://skrci.me/zIvxu 
20. - 22. 4. 2012 - 4. mednarodni sejem AGROtravel. Kielce, Poljska. Več: http://agro.travel/en 
27. - 28. 4. 2012 - ENRD: Local development strategies and Co-operation: Key Approaches to Local Development. Bruselj. Več: 
http://skrci.me/0wsNT 
10. 5. 2012 - Forum "“Regions and cities for integrated territorial development". Bruselj. Več: http://skrci.me/NIPPu 
23. - 26. 5. 2011 - 3. Mednarodni kongres podeželskega turizma. Osijek, Hrvaška. Več: www.kongres-seoskog-turizma.org/ 
 

 

:: Na začetek 

 

Minister Bogovič s komisarjem Cioloşom o reformi SKP 

Minister Bogovič se je ob robu dvodnevnega zasedanja Sveta za kmetijstvo in ribištvo 19. in 20. marca 2012 v Bruslju srečal tudi z 
evropskim komisarjem za kmetijstvo in razvoj podeželja, Dacianom Cioloşom. Na srečanju je minister Bogovič izpostavil ključna 
vprašanja Slovenije povezana z reformo Skupne kmetijske politike. Komisarja je seznanil s predlogom Slovenije glede potrebne 
prožnosti pri izvedbi novega sistema neposrednih plačil, zlasti, da se predvidi možnost dodelitve različne višine neposrednih plačil za 
njive in travinje. Glede izvajanja ozelenitve neposrednih plačil je minister izpostavil potrebo po prilagoditvi predlaganih ukrepov, 
upoštevajoč specifične razmere v posamezni državi članici. Kot tretjo ključno področje pa je minister izpostavil vprašanje bodočega 
financiranja politike razvoja podeželja. V tem delu Slovenija poudarja, da večje znižanje višine sedanje nacionalne ovojnice v 
naslednjem programskem obdobju ni sprejemljivo, tako z vidika nadaljevanja začetih procesov prestrukturiranja, kot tudi spodbujanja 
razvoja trajnostnega kmetijstva in podeželja. Več: http://skrci.me/ojge1 
 

 

:: Na začetek 

 

Aktualni odprti javni razpisi MKGP 

Povezava: www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/ 
 

 

:: Na začetek 
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LINC 2012 (Estonija) 

Tretja konferenca LINC bo potekala v organizaciji Estonske mreže za razvoj podeželja med 12. in 14. junijem 2012 v Estoniji. Namen 
konference je promocija mreženja med evropskimi Leader področji na inovativen način. Z dogodkom želijo krepiti mednarodne 
povezave in širiti miselnost programa Leader. Kraj srečanja in nastanitev bosta organizirana v kraju Tartu (www.visittartu.com), 
dogodki pa po južnem delu Estonije. Pričakujejo okoli 300 udeležencev.  
Zbirajo skupinske prijave za 3 udeležence hkrati. Registrirate se lahko na tej povezavi: www.info-
linc.eu/est/Estonia_2012/Registration-Form. Rok za oddajo registracij je 1. maj 2012.  
Več: http://skrci.me/UnthP 

ELARD organizira 2. mednarodno izmenjavo predstavnikov LAS 

Po lanskoletni uspešni pilotni izvedbi bo ELARD letos že drugič organiziral program, namenjen mednarodni izmenjavi predstavnikov 
LAS. Gre za recipročno izmenjavo strokovnih obiskov med dvema sodelujočima LASoma, ki udeležencem omogoča pridobitev novih 
znanj in sklenitev novih partnerstev. ELARD ima pri projektu vlogo koordinatorja, finančne podpore pa ne ponuja. Letošnji program bo 
potekal med marcem in oktobrom. Več informacij je na voljo na tej povezavi: www.elard.eu/en_GB/lag-staff-exchange-program. 

Mnenje EESO o Leaderju 

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o Leaderju kot instrumentu lokalnega razvoja si lahko preberete na tej povezavi: 
http://skrci.me/iUZDM. 
 

 

:: Na začetek 

  
  

PRePlet so elektronske novice Mreže za podeželje, ki zbirajo novice z evropskega, nacionalnega in lokalnega nivoja in ki se navezujejo na 
Program razvoja podeželja Republike Slovenije v obdobju 2007-2013. 

 
Za vsebino PRePleta - Obvestil Mreže za podeželje je odgovorno Društvo za razvoj slovenskega podeželja.  

Za izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013 je odgovorno Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. 
 

Povezave v kazalu v programu Lotus Notes delujejo zgolj v verziji 8.0 ali novejše. 
Odjava iz e-novic. 
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